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مدٍ ووس تـَيَ ووس هتدًَ ووس تلفٍرٕإن إمحلد هلل ، حن  

وهـوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا وسُئات ٔأؾامًيا   

فال ُادي هل ، من هيدٍ هللا فال مضي هل ومن ًضَي  

ٔأما تـد ،،ؤأشِد ٔأن ال ٕإهل ٕإال هللا وحدٍ ال رشًم هل ، ؤأن محمًدإ ؾبدٍ ورسوهل ...    

فٕان ٔأضدق إحلدًث نتاب هللا ، وخري إًِدي ُدي هبُِيا محمد ، ورش إٔلمور حمداثهتا ،   

ولك حمدجة تدؿة ، ولك تدؿة ضالةل ، ولك ضالةل يف إًيار، مث ٔأما تـد ...   

  ابب : يدوكفٌا ؾ  -

 
 

 هـ 6341في العقيدة للفرقة الثانية عام    الثالثةالمحاضرة  
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ؤأما إٔلحادًث فــ : -  

1-  

 

 
2-  
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ُذٍ يه أآيت ؤأحادًث إًباب .. وورشع يف إًرشح إلٓن :  -  

 
 • ما ؿالكة ترمجة ُذإ إًباب ، ابًباب إًساتق " حامًة إملطعفى حٌاب إًتوحِد " ؟

بٔ وال هجًدإ يف أٔ  - ـً ن حيمي حٌاب إًتوحِد ٔأهَ تـدما ذهر ٔأن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل مل ًّدخر وس

ىن ٔأنرث إًياس ال ًـَمون ، ٔأردف ذكل  تبااًب ًوحض فَِ ٔأن ٔأمر هللا انفذ ، وهللا كاًٌة ؿىل ٔأمٍر ًو

ًَا ٔأن ًلؽ يف ُذٍ إٔلمة إًرشك ، نام وكؽ فمين اكن كبَِا . - ؤأهَ ٔأمًرإ هوه  

د تذكل ٔأًًضا ٔأن ًًّبَ إمللروٍرن ، سوإء ممن إهتحَوإ مذُة إإلرخاء  - ًر ،ٍو  

فلاًوإ ال ًرض مؽ إإلميان ذهة ، ومن مه ؿىل شالكهتم ،   

ٔأن إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل كد ٔأخرب ٔأن ُذٍ إٔلمة س َلؽ فهيا إًرشك وؾبادة إٔلواثن .   

" ٔأن إًش َعان ٔأٌس ٔأن ًـبدٍ ونذإ ٔأرإد إملطيف ٔأن ًلِّد تَ ٔأحادًث ٔأخرى وإًيت خاء فهيا  -

.." وكري ذكل  إملطَون يف حٍزرة إًـرب  
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 • وكال يف إًرتمجة " تـظ ُذٍ إٔلمة ًـبد إٔلواثن " ؟

ُذإ إًتـبري فَِ دكة ؛ ٔلن إٔلمة حبمد هللا ؾزوخي ، ال تزإل ظائفة مهنا ػاٍُرن ؿىل إحلق -  

ال ًرضمه من خذهلم ٔأو خاًفِم حىت ًبئت ٔأمر هللا ومه ؿىل ذكل  ، فألمة ًن جتمتؽ ؿىل ابظي ،   

،" ٔأميت ال جتمتؽ ؿىل ضالةل " نام كال إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل    

عائفة إملؤمٌة ،ًوال ثلوم إًساؿة حىت ثبئت رحي ظَبة ًتلبظ ٔأروإح ُذٍ إ   

رشإر إخلَق ، ؿَهيم ثلوم إًساؿة . فتدخي من حتت أآبظِم ًتلبظ ٔأروإهحم ، فال ًبلى ٕإال   

 

  ↧  ًِا سبة ىزول : .. ُذٍ إلًٓة -

 



  الشيخ بهاء السكران                  فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

                 ~                         5 ~ 

 ه 6341 – 6341الفرقة الثانية           ي                                    معهد شيخ اإلسالم العلم

 
َ وإًتضََي وٕإًطاق إٍهتم ..! - و مهنج إًتشًو ذإ ُو مهنج ٔأُي إًباظي دإمئا يف لك زمن ، ُو ُو  

 - وكال س بحاهَ " ٔأوثوإ هطَبا من إًىتاب " ؛ ٔلهنم مل ًُ ؤثوإ إًىتاب اكماًل ، ملاذإ ؟؟

  تؼَمِم وفسلِم " وسوإ حًؼا مما ُذنّروإ تَ " وُحرموإ برنة ُذإ إًـمل .

 

إٔلكوإل يف مـىن إجلبت وإًعاقوت :مث ذهر إًشارح تـد ذكل  -  

 
رمحَ هللا : –وإًعاقوت نام ؾّرفَ إبن إًلمي  -  

ُو لك ما جتاوز تَ إًـبد حدٍ من مـبود ٔأو متبوع ٔأو معاع .   
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د ٔأن ًلول : إهتبَ !! من حّصح مذُة إًىفا  - لهتم وسريهتم إملطيف رمحَ هللا ًٍر ر ، ٔأو ريض ظًر

و، حىت  ، فٕاهَ مثَِم . تعالهنا تلَبَ  اكن مـتلًدإ ًو  

ُس رشًظا من ثطدًلَ -   .فال ٌُشرتط ٌَىفر ٔأن ثـتلد تلَبم ، تي كد ًبِٔت إًىفر من معي إًلَة ًو

ون ٔأن إًىفر ال ًلؽ ٕإال ابس تحالل إًلَة ، ً وهبذإ هـمل كَط تـظ من  - يتس بون ٌَسَفِة ، ممن ًلًو

ذلإ وحة إًتيبَِ ؿَََ . ؛ فِذإ الكٌم خعبٔ   

اب - ذٍ إدلالةل إًيت إس تًبعِا إإلمام محمد بن ؾبد إًُو من سبة إًزنول إذلي ذهرانٍ مبٔخوذة  ، ُو

و ٔأهَ ملا خاء حيي بن ٔأخعة ووـة إبن إٔلرشفأٓهًفا ،  ٕإىل مرشيك مىة ،  - ومه هيود - ُو  

 وكاًوإ هلم : ٔأهمت ٔأُدى من إذلٍن أٓمٌوإ سبِال " 

وإ إًرشك ٔأهَ ٔأفضي من إإلميان ، وإرثضوإ ُذإ إًرشك ومدحٍوفِم ُيا وضف -  

هنم مل ًتَبسوإ تيفس إًرشك .مؽ أٔ    

ىَل  تَرَ  " َأًَمْ فلال هللا ؾهنم  -
ّ
ٍنَ  إ ِ اقُوِت  اِبًِْجْبتِ  ًُْؤِمٌُونَ  إًِْىتَاِب  ِمنَ  هَِطًَبا ُأوثُوإ إذلذ ُونَ  َوإًعذ  َوًَُلًو

ٍنَ  ِ ُؤاَلءِ  نََفُروإ ٌَِّلذ َدى َُ ُْ ٍنَ  ِمنَ  َأ ِ َمٌُوإ إذلذ َٓ َسِبِاًل " أ  

مفاذإ اكهت ؾلوبهتم ؟  -  

ا هللا تـد ُذٍ إلًٓة فلال :  َئِمَ ذهُر ٍنَ  "ُأًو ِ هَنُمُ  إذلذ ـَ َ ً  ُ ـَنِ  َوَمنْ  إّللذ ًََْ  ُ دَ  فَََنْ  إّللذ هَِطرًيإ " هَلُ  جَتِ  
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فاهتبَ !! -  

بئت إًَوم ًَلول : ٔأن إٍهيود وإًيطارى ًُسوإ بىفار ،  ٔلهَ رمبا ٔأن ٍىون مسًَما ًو  

  ومه من ٔأُي إجلية !!   

ٔأو ًلول مثال ٔأن إٍهيود ٔأو إًيطارى مَهتم ضائبة !! -  

ٔأو ًلول ٔأن إخلالف تني إملسَمني وإٍهيود وإًيطارى خالف ثيوّع !! -  

رثضهيا  طححِا ٍو ، فِىون تذكل اكفًرإ مثَِم .فِطّوب مةل ٔأُي إًىفر ًو  

" فاًرضا ابًىفر ، نفر "   

و مًسوب حملمد ؾبدٍ - : ومن ُيا ٔأًًضا ؿَميا خعورة تـظ إًالكم إملتدإول ُو  

 ٔأن ٔأورواب فهيا ٕإسالم تال مسَمني ، وتالد إإلسالم فهيا مسَمني تال ٕإسالم !! 

ذإ وسبهٔل : ٔأي ٕإسالم ُذإ إذلي رٔأًتَ يف ٔأورواب ؟!! - ُو  

مه ٌشِدون ٔأن ال ٕإهل ٕإال هللا ؤأن محمًدإ رسول هللا ؟!!ُي  -  

ُي مه ًلميون إًطالة ٔأو ًؤثون إًزاكة ٔأو ًطومون رمضان ٔأو حيجون تُت هللا ؟!! -  

ُي مه ًؤمٌون ابهلل ومالئىتَ ونتبَ ورسهل وإًَوم إلٓخر وإًلدر خرٍي ورّشٍ ؟!! -  

؟!! ال مسَمنيمفاذإ رٔأًت ٕإًذإ ًتلول ٔأن يف تالد إًلرب ٕإسالٌم ت -  

د مليايح إحلَاة .. - ًـّّل رٔأًت تـظ إًـدل ، وٕإثلان إًـمي ، وجتًو  

ذإ وهللا من تلااي إًويح إذلي ورجٍو من ٔأهبِاهئم ال كري .  ُو
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ياك  - ٔأحسن ؤأفضي من إملسَمني !!من ًلول ٔأًًضا : ٔأن إًيطارى ُو  

يا سؤإل : ُي ُذٍ إًلكمة تىفّر تذإهتا ؟  - ُو

من ثفطَي يف ُذٍ إملسبةٔل : وإجلوإب : التد  

مفن ًلول : مه ٔأفضي من إملسَمني يف لك شئ حىت يف دٍهنم .. فِذإ اكفر كوال وإحًدإ  -1  

.. إًيطارى ٔأفضي من إملسَمني يف إًبَؽ وإًرشإء مثال ٔأو يف ٕإثلان إًـمي  تـظومن ًلول :   -2

فلد نفى ابًرشك ذهٌة ! ،  هلول هل : ُذٍ إًلكمة كبَحة ، وال جيوز كل إملدح ؿىل إإلظالق ،  

ِّئَةً  َنَسةَ  َمنْ  تىََل  " فاهلل ثـاىل كال َِ  َوَأَحاَظْت  َسُ َُ  ِت َئِمَ  َخِعَئَُت اُب  فَبًُو وَن " ِفهيَا مهُْ  إًيذارِ  َأحْصَ َخادِلُ  

فِياك سُئة وإحدة حتَط ابإلوسان فهتدم هل لك شئ ، وال ثُبلي هل حس ية .. ويه سُئة إًرشك . -  

ـّظ ، ومل ًطحح دٍهنم ٔأو ٍرثضََ ،  ؛ إحلاةل إًثاهَة ال ٍىفر هبذٍ إًلكمةًىن ضاحة  إلهَ ت  

يِ  "َوِمنْ هطافًا يف حق ٔأُي إًىتاب فاهلل ثـاىل كال إٕ  ُْ ًِْىتَاِب  َأ نْ  َمنْ  إ
ّ
َُ  إ ٍِ  ِتِلٌَْعارٍ  ثَبَِمٌْ ََْم " ًَُؤّدِ َ ً

ّ
إ  

 

ُذإ ابًًس بة لًٓة إًباب إٔلوىل ..  -  

: لدٔأما إلًٓة إًثاهَة فــ  -2  
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 - ووخَ إإلس تدالل هبَ إلًٓة ؿىل ترمجة إًباب ُو :

ؤالء من ٔأخرب إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل - ٕإجبات ٔأن من ُؤالء من ؾبد إًعاقوت ، ُو  

ٔأهَ س َلؽ إًتش بَ هبم .   

 

ٔأما أًٓة إًباب إًثاًثة فِيي :  -3   

 
وكد إختَف إملفرسٍن يف ثـَني إمللطود تــ ُذٍ إلًٓة ُذهرت يف س َاق كطة ٔأحصاب إًىِف ،  -  

َاء فتَة إًىِف ، " إذلٍن كَبوإ ؿىل ٔأمرمه "  يف إلًٓة ، فلِي : ُو إملّل ومن مـَ ، وكِي : مه ٔأًو

ثذهرمه مبدح وال تذم . مل وكِي : تـظ إٔلرشإر وكري ذكل ، وػاُر إلآيت ٔأهنا  

 



  الشيخ بهاء السكران                  فتح المجيد شرح كتاب التوحيد

                 ~                         11 ~ 

 ه 6341 – 6341الفرقة الثانية           ي                                    معهد شيخ اإلسالم العلم

د إس تدل هبذٍ إلًٓة تـظ إًلبورًني إذلٍن ٌسّوقون ٌَياس حوإز إًطالة يف إملساخد إمللبورة وك -

 ، ووخَ إدلالةل ؾيدمه ؿىل ذكل من إلًٓة ، ٔأن هللا ذهر ما فـَوإ ومل ًُـلّة ،

ويف ُذإ ٕإكرإر ؿىل ما فـَوإ  !   

 - وحنن ىرد ؿَهيم فٌلول : 

.ٔأواًل : مل ٍرِد يف إلًٓة ما ٍزيّك فـَِم   

ًَا :  ُذإ رشع من كبَيا ، وؿىل كول ظائفة هبرية من ؿَامء إٔلضول ،اثه  

  ، ٔأن رشع من كبَيا ًُس رشع ًيا 

.إًثاين ٔأن رشع من كبَيا رشع ًيا  وحىت ؿىل إًلول  

و ٕإذإ مل ًبِٔت يف رشؾيا ما خياًفَ ٔأو ًًسخَ .  تضاتط ورشط ُو

ام من ٔأحادًث ، وكد ورد يف رشؾيا ما خياًف ُذإ ، ومن ذكل ما ورد  - يف إًطحَحني وكرُي

.   " ًـن هللا إٍهيود وإًيطارى إختذوإ كبور ٔأهبِاهئم مساخد " وحدًث  

ٕإًذإ مل ًبق يف ُذٍ إلًٓة جحة هلم . -  

ٔأما إٔلحادًث : -  
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وإًضّة : ُو حِوإن مثي إًفبٔر ، جيوز ٔألكَ ، ٌسىن إًطحاري وإًربإري ، يف حجور ضَلة خًدإ . -  

 
- وإدلالةل من ُذإ إحلدًث ؿىل ترمجة إًباب :  ٔأهَ همام اكن ؾيد ُؤالء من ضالل وزًف وابظي 

س َوخد من ٔأميت من ًفـي ذكل .ف ثبٔهف مٌَ إًيفوس وثـافَ إًِفَعر إًسَمية ،   

وٕإخبار إًييب ضىل هللا ؿَََ وسمل توكوع ٔأمر ال ًدل ؿىل ِحّي ُذإ إٔلمر ! -  

و إًباظي ؛ من ٔأخي إًتحذٍر وإًتيبَِ ،فلد خيرب توكوع شئ من إًفنت ٔأو إحلرإم أٔ   

ًىن ال ٌُس تدل مبثي ُذإ ؿىل مرشوؾَتَ .   
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د ٔأن ًًبَّ ُيا : ٔأن مما ًطُة ُذٍ إٔلمة  - وفساد يف ؾّبادُا ، ، .. فساد يف ؿَامهئاًٍر  

ؤالء ًفسد تفسادمه خَق نثري    . ُو

ي ٔأفسد إدلٍن ٕإال إملَوك ، –ونذإ تفساد إحلّّكم ، نام كال إبن إملبارك  - رمحَ هللا : ُو  

ورُباهنا ؟!!، ؤأحبار سوٍء    

بٔخذ هفسَ ٌَمشاق وإًلكفة يف إًـبادة ، ًطري كدوة ٔلانس نثرٍين ؛  - د يف إدلهَا ًو فاًـاتد حِامن ٍُز

د وإًٔلهَ ًفـي ما  لكفة يف إًـبادة ، فَو اكن ُذإ إًـاتد خاُاًل ال ًلدرون ؿىل فـهل من إًُز  

ية ، فٕاهَ ًُفسد مـَ خٌَق نثري .ضاحة تدؿة ٔأو فت ٔأو   

 

وإًـامل ٍُرحؽ ٕإًََ يف لك إملسائي ؛ ٔلن مـَ ٔأدإة إًـمل ، فَو اكن ضااًل فاسًدإ ،  -  

َبّس ؿَهيم ٔأمر دٍهنم .  س َضّي إًياس ًو

 

ونذكل إحلّّكم وإملَوك ؛ ٔلن مـِم ٔأدإة إًسَعة وإًلوة إمليفّذة ًٔلحّكم ، -  

فَو ٔأمروإ إًياس ابًباظي وكِرومه ؿَََ ، فىثري من إًياس س َضـف .   
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إحلدًث إًثاين من ٔأحادًث إًباب : -  
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و وكوع ُذإ إًببٔس إًشدًد تني ٔأتياء إٔلمة  - ذإ ُو ٔأنرب تالء وتبٔس شِدثَ ُذٍ إٔلمة ، ُو ُو

ٔأنرث من ملتي ؾامثن ٕإىل ًومٌا ُذإ . ترَ ـَ ن دلن ملتي معر فُِتح ابب إًفنت ، وإس تَ مفٔأهفسِم ،   

 
 

 
ُذإ إحلدًث حيتاج ٕإىل حبث وهؼر ، فلد ؿَّق ؿَََ إبن إًلمي يف حاش َة ؾون إملـبود ، -  

وؿَّق ؿَََ ضاحة ؾون إملـبود هفسَ ، وإحلفغ يف إًفتح ، وإملياوي يف فِظ إًلدٍر   

ومَخص إًالكم ؿَََ : -  

إًـَامء إختَفوإ يف تَان مـىن دورإن رىح إإلسالم ،" كال ضاحة ؾون إملـبود : إؿمل ٔأن   

ني :  ؿىل كًو  

ذإ ُو كول إلٔنرًثة .  إٔلول : ٔأن إملرإد مٌَ إس تلامة ٔأمر إدلٍن وإس مترإٍر ، ُو

ذإ ُو كول إخلعايب وإًبلوي .  إًثاين : ٔأن إملرإد مٌَ إحلرب وإًلتال ، ُو
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ومن إلآثر إملِمة يف ُذإ إملـىن ٔأًًضا : -  

1-  
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2-  

 
 

 
 

 
، مـياُا :" ًَحق ابملرشنني  " رمحَ هللا : –ًلول إبن إًـثميني  -  

ٔأن ًَحلوإ هبم مّكهًبٔ ، تبٔن ٌسىٌوإ داير إملرشنني ؛ ٕإًذإاًن مهنم تبهٔنم مـِم . -1  

، ٔأي ٔأهنم ًـبدون ما ًـبُد ُؤالء إملرشنني . ٔأو ًَحق هبم حمكًا -2  
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رمحَ هللا : ٔأهَ ًُس إمللطود من إحلدًث ُو ثـَني ؿدد  –فتبني نام كال إبن جحر  -  

د ؾن  ، تي إمللطود من إش هتر ٔأمرمه واكهت هلم شونة ػاُرة وإًلوة وإمليـة . 33ؤأهَ ال ًٍز  
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وفَِ ٔأن إملرء ٕإذإ إستبان هل إحلق ، فال ثضـف مّهتَ ، وال ثَني ؾزميتَ ، -2  

ُس متسم حببي هللا ؾزوخي ، وال ًرضٍ من خذهل ٔأو خاًفَ .  ًو  

 

 
 

ًتبلى ًيا مسائي إًباب ، وس تمكَِا إملرة إًلادمة ٕإن شاء هللا ثـاىل -  

 

مك ،،  ٔأكول كويل ُذإ ؤأس تلفُر هللا يل ًو


